Szigetszentmárton Község Önkormányzatának
6/2003. (IV.08) számú rendelete
az önkormányzati jelképek alkotásáról és használatuk szabályozásáról
a 11/2009.(IX.25.) módosító rendelettel egységes szerkezetben.

Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdés a) pontzja és a 16. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati jelképekről a következő
rendeletet alkotja:
A címer leírása, hitelessége
1. §
A címer rajzát és leírását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
2. §
(1) A községi címert kizárólag hiteles alakban, az ábrázolás hűségével, méretarányaival és
színeinek betartásával lehet ábrázolni.
(2) Indokolt esetben a címer az előállításakor felhasznált anyag színében is elkészíthető (fa,
pecsétviasz, mélynyomat, stb.)
(3) Nyomdai sokszorosítás esetén a címer fekete-fehér színben is ábrázolható.
A zászló és lobogó leírása, hitelessége
3. §
(1) Lobogó: Álló téglalap alakú, 90 x 150 cm-es fehér textillap, közepén a települési
címerrel, szélén zöld fogazattal.
(2) Zászló: A lobogó 90 fokkal történő elforgatásával jön létre.
(3) A község zászlaját a Polgármesteri Hivatalban kell elhelyezni és megőrizni.
A címer és a zászló használatának köre
4. §
(1) A címer hatósági tevékenység során nem alkalmazható.
(2) A Magyar Köztársaság címerével történő együttes használat esetén az állami címer
elsőbbségét annak elhelyezésével, méretarányaival vagy más megkülönböztető módon
kell biztosítani.
(3) A község címerét díszítő és utaló jelképként engedély nélkül a következő célokra lehet
felhasználni:
a) A Képviselő-testület és bizottságai meghívóin, felhívásain, programjain, tervein,
kiadványain;
b) A Képviselő-testület által kötött megállapodásokon és szerződéseken;
c) A Képviselő-testület által alapított, kiadott díszoklevélen, kitüntető vagy
emlékérmeken, emléklapokon;

d) A község belföldi és nemzetközi kapcsolatai során, illetve az ehhez kapcsolódó
idegenforgalmi és reklám anyagokon, emléktárgyakon;
e) A községi rendezvényeken, ünnepségeken és azok meghívóin, emléklapjain,
jelvényein és érmein, propaganda anyagain;
f)

A község történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon;

g) Díszítő elemként a község középületein, valamint az önkormányzat által alapított
intézmények, vállalatok emblémájaként;
h) A Polgármesteri Hivatal tanácskozó termeiben és hivatali helyiségeiben;
i)

A község polgármestere, alpolgármestere és jegyzője tevékenységük során használt
levélpapíron és borítékon;

j)

A Képviselő-testület tagjainak névkártyáján;

k) Szigetszentmárton székhelyű alapítványok kiadványain;
l)

A kisebbségi önkormányzat kiadványain, bélyegzőin, stb.

(4) Engedély nélkül használhatják a (3) bekezdésben felsorolt esetekben:
a.) a Képviselő-testület és tagjai, bizottságai,
b.) a polgármester, alpolgármester, jegyző.
5. §
(1) A zászlót a Polgármesteri Hivatal épületén ki kell tűzni.
(2) A zászló engedély nélkül használható:
a.) az önkormányzati rendezvényeken, ünnepségeken,
b.) nemzetközi és belföldi kapcsolatok és látogatások alkalmával,
c.) megkülönböztetésül több település részvételével tartott rendezvényeken,
d.) csere- és vándorzászlóként,
e.) az önkormányzat intézményein és épületein.
A címer és a zászló használatának engedélyezése
6. §
(1) A címer és a zászló előállítását, használatát és forgalomba hozatalát (a továbbiakban:
használatát) első fokon a polgármester engedélyezi, döntése ellen a Képviselőtestülethez lehet fellebbezést benyújtani.
(2) Az engedély esetenként meghatározott termékre meghatározott időpontig.
(3) Nem adható engedély a címer használatára, ha a használat célja, körülménye alkalmas
arra, hogy a község hírnevét csorbítsa.
7. §
(1) A használatra vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a.) a kérelmező megnevezését és címét,
b.) a használat célját és módját,

c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)

az előállítani kívánt mennyiséget,
az előállításhoz felhasználni kívánt anyagot,
a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal módját,
a használat időtartamát,
a felhasználásért felelős személy megnevezését,
a díszítendő tárgy, kiadvány mintapéldányát (rajz, fénykép, másolat).

(2) A polgármester által a használatra vonatkozó engedély az alábbiakat tartalmazza:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)
i.)

az engedélyes megnevezését és címét,
az előállítás engedélyezett anyagát,
az engedélyezett felhasználás körét, célját,
az előállítható mennyiséget,
a terjesztés, forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,
a felhasználás idejét, illetve az engedély érvényességének időtartamát,
a hiteles ábrázolás követelményét,
egyéb kikötéseket a használattal kapcsolatosan,
meghatározott mennyiségű díszített tárgy átengedésére vonatkozó előírást.

(3) A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet.
8. §
A jelképek használatáért díjat nem kell fizetni, de az előállított mennyiség 5 %-áig a díszített
tárgy, kiadvány átengedése az engedélyben előírható.
9. §
A használatra vonatkozó engedélyt vissza kell vonni, ha az engedéllyel rendelkező a 11. §ban meghatározott szabálysértést elkövette.
A pecsét
10. §
A községi önkormányzat pecsétje a település címerének hitelesített, kicsinyített rajzát
ábrázolja Szigetszentmárton Község Önkormányzata felirattal.
11. §
(1) A pecsétből egy darabot kell előállítani, melyet a polgármester őriz.
(2) A pecsét használható:
a.) a Képviselő-testület felhívásain, programjain,
b.) az állami, társadalmi, önkormányzati szervekkel kötött megállapodásokon,
szerződéseken,
c.) a Képviselő-testület által alapított és adományozott okleveleken,
d.) az önkormányzat nemzetközi szerződésein, megállapodásain.
Szabálysértési rendelkezések
12. §

(1) Aki az önkormányzati jelképeket
a.) engedély nélkül vagy engedélytől eltérő módon,
b.) a település közösségét sértő módon használja,
c.) illetve az e rendeletben meghatározott szabályokat megszegi,
szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatja.
(2) A szabálysértési eljárás lefolytatása Szigetszentmárton Község Önkormányzat
jegyzőjének hatáskörébe tartozik.
Záró rendelkezések
13. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon
a jegyző gondoskodik.
(2) (1) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Szigetszentmárton, 2003. március 28.

Lerner Henrik sk.
polgármester

(1)

Szabó Sándor sk.
körjegyző

11/2009.(IX.25.) sz rendelettel módosítva. Hatálybalépés: 2009. szeptember 25.

